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Stjórn SSH 

528. fundur 
 

Mánudaginn 6. september 2021, kl. 12:00, kom stjórn SSH saman til fundar með fjarfundabúnaði.  

 

Fundinn sátu: Ármann Kr. Ólafsson, Ásgerður Halldórsdóttir, Dagur B. Eggertsson, Haraldur 

Sverrisson, Karl M. Kristjánsson, Rósa Guðbjartsdóttir stjórnarmenn í SSH og Gunnar Einarsson 

formaður stjórnar. Páll Björgvin Guðmundsson framkvæmdastjóri SSH, og Hildigunnur 

Hafsteinsdóttir lögfræðingur SSH sem ritaði fundargerð.  

 

Formaður setti fund og gengið var til dagskrár. 

 

 

1. Samþætting þjónustu við börn / málsnr. 2106011 

 

Unnin hefur verið áætlun um kostnaðarauka fyrir sveitarfélögin vegna laga um samþættingu 

þjónustu barna (farsældarlögin) ásamt tillögum að drögum að úthlutun á framlagi til 

sveitarfélaganna frá Jöfnunarsjóði vegna þjónustunnar.  

 

Haraldur L. Haraldsson og Arnar Haraldsson frá HLH ráðgjöf eru gestir fundarins undir þessum 

lið og kynna framangreint.   

 

Niðurstaða fundar: 

 

Framangreind vinna og áætlun verði kynnt fyrir bæjarfulltrúum og hlutaðeigandi starfsfólki 

sveitarfélaganna á kynningarfundi, nk. föstudag, 10. september. Framkvæmdastjóra er falinn 

undirbúningur og boðun þess fundar.  

 

 

2. Skilavegir / málsnr. 1910012 

 

Fyrir liggja lokaskjöl starfshóps um yfirfærslu vega sem falla úr tölu stofnvega og verða 

sveitarfélagsvegir skv. vegalögum nr. 80/2007. Þá var haldinn sérstakur kynningafundur á 

niðurstöðum starfshópsins á vegum Sambands íslenskra sveitarfélaga og Vegagerðarinnar 20. 

ágúst sl. Í meðfylgjandi gögnum kemur m.a. fram að fulltrúar SSH hafa haldið því til haga í 

viðræðunum að við yfirfærslu skilavega færist árlegur rekstrarkostnaður veganna frá ríki til 

sveitarfélaga. Á umferðarmiklum vegum er um verulegan kostnað að ræða og á umferðarmestu 

vegum þarf árlegt viðhald. Samband íslenskra sveitarfélaga hefur ítrekað kallað eftir viðræðum 

við ríkið um leiðir til að tryggja sveitarfélögum sanngjarna hlutdeild í sköttum af umferð og telja 

fulltrúar Sambandsins og SSH að sú ástands- og kostnaðargreining sem farið hefur fram í 

tengslum við vinnu starfshópsins undirstriki þörf á að slíkar viðræðum fari fram í tengslum við 

yfirstandandi vinnu við endurskoðun tekjustofna sveitarfélaga. Um þetta vísuðu fulltrúar 

Sambandsins og SSH til 129 gr. sveitarstjórnarlaga.  

 

Birgir Björn Sigurjónsson er gestur fundarins undir þessum lið.  
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Niðurstaða fundar: 

 

Stjórn SSH fagnar því að fyrir liggi fagleg skýrsla um ástandsmat þeirra vega sem áætlað er að 

verði á ábyrgð sveitarfélaganna eftir næstu áramót. Þá einnig að niðurstöðu sé náð í því hvaða 

vegir á höfuðborgarsvæðinu teljast til svokallaðra skilavega. Næsta skref í þessu máli er að 

Vegagerðin mun vinna að samningum við sveitarfélögin er varðar skil á umræddum vegum. 

Stjórn SSH leggur áherslu á að við þá samningagerð verði fjármagn samkvæmt fyrirliggjandi 

ástandsmati veganna tryggt ásamt nauðsynlegu rekstrarfé til reksturs þeirra frá ríkinu. Stjórn 

SSH hefur áður bent á mikilvægi þess að umræða um framtíðarrekstur skilavega þurfi að tengjast 

þeirri heildarumræðu sem fram þarf að fara um eignarhald, rekstur og viðhald samgönguinnviða 

á höfuðborgarsvæðinu m.a. skv. 6. gr Samgöngusáttmálans. Í þessu samhengi er vísað til bréfs 

SSH til samgöngu-og sveitarstjórnarráðherra frá 10.nóvember 2020. 

 

Framkvæmdastjóra er falið að koma bókun stjórnar SSH á framfæri við samgöngu- og 

sveitarstjórnarráðuneyti ásamt Vegamálastjóra. 

 

 

3. Rekstraráætlun almenningssamgangna / málsnr. 2104001 

 

Fyrirliggjandi er áfangaskýrsla um drög að rekstraráætlun nýs leiðanets þ.m.t. Borgarlínu.  

 

Jóhannes Rúnarsson, framkvæmdastjóri Strætó bs. er gestur fundarins undir þessum lið og 

kynnir skýrsluna. 

 

Niðurstaða fundar: 

 

Skýrslan er unnin til undirbúnings viðræðna við ríkið í tengslum við uppbyggingu 

samgönguinnviða á höfuðborgarsvæðinu. Í samkomulagi við ríkið frá 26. september 2019 

varðandi rekstur almenningsamgangna á höfuðborgarsvæðinu kemur fram að aðilar lýsi yfir 

vilja sínum til þess að vinna sameiginlega að endurskoðun samkomulags um tilraunverkefni um 

eflingu almenningssamgangna á höfuðborgarsvæðinu frá 7. maí 2012 og framlengingu á 

gildistíma þess um 12 ár, til 2034. Í tengslum við uppbyggingu samgönguinnviða á 

höfuðborgarsvæðinu sé horft til uppfærðra rekstraráætlana almenningssamgangna á 

höfuðborgarsvæðinu, þ.m.t. um rekstur Borgarlínu.  

 

Á fundi stýrihóps um framgang Samgöngusáttmálans 12. ágúst sl. var það m.a. niðurstaða 

fundarins að Samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra myndi setja viðræðurnar nú af stað milli 

ríkisins og sveitarfélaganna er varðar rekstur almenningssamgangna á höfuðborgarsvæðinu í 

samræmi samkomulagið frá 26.september 2019. 

 

Skýrslan er lögð fram til kynningar og er skrifstofu SSH jafnframt falið að senda hana 

aðildarsveitarfélögunum til kynningar og verður henni fylgt eftir með kynningu ef óskað er eftir 

því af hálfu sveitarfélaganna. 

 

 

4. Samgöngusáttmálinn / málsnr. 2003010 
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Fyrirliggjandi er sex mánaða skýrsla Betri samgangna ohf., um stöðu og framgang verkefna, sbr. 

h-lið 6. gr. Samgöngusáttmálans, en hún var lögð fyrir fund stýrihóps Samgöngusáttmálann hinn 

12. ágúst sl.  

 

Niðurstaða fundar: 

 

Skýrslan lögð fram til kynningar og er skrifstofu SSH jafnframt falið að senda hana 

aðildarsveitarfélögunum til kynningar. Jafnframt fari sérstök kynning á efni skýrslunnar fram 

hjá þeim sveitarfélögum sem þess óska.  

 

 

5. Ályktun Landverndar um gjaldtöku vegna notkunar nagladekkja / málsnr. 2107001 

 

Aðildarsveitarfélögum SSH hefur borist fyrirliggjandi ályktun aðalfundar Landverndar 12. júní 

2021, þar sem skorað er á sveitarfélögin að taka upp gjaldtöku vegna negldra hjólbarða.  

 

Niðurstaða fundar: 

 

Lagt fram til kynningar. Rétt er að árétta að sveitarfélögin hafa, samkvæmt núgildandi 

lagaumhverfi, ekki heimild til að setja á slíka gjaldtöku, en í einhverjum tilvikum hefur verið 

kallað eftir slíkri heimild í þeim tilgangi að sporna við aukinni svifryksmengun.  

 

 

6. Erindi frá Þroskahjálp vegna frístundaúrræðis fyrir fatlað fólk / málsnr. 2106008  

 

Fyrirliggjandi er erindi frá Landssamtökunum Þroskahjálp, dags. 21. júní 2021, auk fylgibréfa 

þar sem m.a. er skorað er á sveitarfélög og eftir atvikum SSH að gera án tafar þær ráðstafanir 

sem gera þarf til að tryggja að fötluð börn og ungmenni sem búa í sveitarfélögum sem eiga aðild 

að SSH geti notið þjónustu milli sveitarfélaga.  

 

Niðurstaða fundar: 

 

Ofangreindu er vísað til meðferðar samráðshóps á sviði velferðarmála sem skoði stöðu þessara 

mála, eftir atvikum í samráði við fjölskylduráð einstakra sveitarfélaga.  

 

 

7. Borgarlínan ehf. / málsnr. 2001005 

 

Sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu eiga félag sem ber firmanafnið Borgarlínan ehf. en félagið 

var upphaflega stofnað til þess að firmaheitið væri í eigu þeirra sem komu að verkefninu. Nú 

hefur Borgarlínuverkefnið gengið inn í Betri samgöngur ohf. og því ekki frekari þörf á að 

sveitarfélögin eigi umrætt félag. Fyrirliggjandi er minnisblað framkvæmdastjóra dags. 6. 

september 2021 og er gerð tillaga um að honum verði falin afgreiðsla málsins samkvæmt því.  

 

Niðurstaða fundar: 

 

Framkvæmdastjóra er falin afgreiðsla málsins samkvæmt tillögum fyrirliggjandi minnisblaðs.  
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8. Hinsegin félagsmiðstöð Samtakanna ´78 / málsnr. 2109002 

 

Fyrirliggjandi er minnisblað frá frístundamiðstöðinni Tjörninni og Samtökunum ´78 sem sent 

var 1. september sl. til framkvæmdastjóra og stjórnar SSH, forsætisráðherra, félags- og 

barnamálaráðherra, mennta- og menningarmálaráðherra, borgarfulltrúa og varaborgarfulltrúa. Í 

minnisblaðinu er farið fram á samtal um stöðu Hinsegin félagsmiðstöðvarinnar, svo hægt sé að 

veita áframhaldandi þjónustu við börn í félagsmiðstöðinni.  

 

Niðurstaða fundar: 

 

Í minnisblaðinu felst beiðni um aukin fjárframlög til starfseminnar, SSH geta því miður ekki 

orðið við slíkri beiðni þar sem ekki er gert ráð fyrir styrkveitingum í fjárhagsáætlun samtakanna 

fyrir þetta ár. Því er rétt, miðað við framangreint, að þessari beiðni sé beint til einstakra 

sveitarfélaga hvers fyrir sig.  

 

 

9. Aðalfundur SSH 2021 / málsnr. 2109001 

 

Gerð er tillaga um að aðalfundur SSH, og ársfundir byggðasamlaganna, verði haldnir 

föstudaginn 12. nóvember nk. Fyrir liggur að Seltjarnarnesbær er það sveitarfélag sem næst mun 

halda aðalfundinn. 

 

Niðurstaða fundar: 

 

Samþykkt er að aðalfundur SSH, og ársfundir byggðasamlaganna, verði haldnir föstudaginn 12. 

nóvember nk. Er framkvæmdastjóra, í samráði við framkvæmdastjóra byggðasamlaganna, falinn 

frekari undirbúningur þeirra.  

 

 

10. Kynningarfundir fyrir kjörna fulltrúa / málsnr. 2101007 

 

Fyrir liggur að ákvarða framhald kynningar- og umræðufunda fyrir kjörna fulltrúa en gerð er 

tillaga um að haldið verði áfram þeirri tilhögun að halda slíka fundi að jafnaði einu sinni í 

mánuði, á föstudögum kl. 8:00. Jafnframt verði slíkir fundir teknir upp.  

 

Þau fundarefni sem hugmyndir eru uppi að fjallað verði um á næstunni eru m.a.: 

- Framkvæmdir á skíðasvæðunum. 

- Tillögur um samræmingu úrgangsflokkunar. 

- Sameiginleg loftslagsáætlun. 

- Áhersluverkefni sóknaráætlunar 2022. 

- Geðheilbrigðismál ungmenna.  

- Betri samgöngur ohf. – staða og ferli framkvæmda. 

- Rekstraráætlun almenningssamgangna. 

 

Niðurstaða fundar: 
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Ofangreint lagt fram og samþykkt. Jafnframt verði gerð rafræn skoðanakönnun meðal kjörinna 

fulltrúa varðandi t.a.m. æskilega tíðni funda, og hvaða efni sé rétt að taka fyrir á næstunni. Tekið 

verði mið af niðurstöðu þeirrar könnunar við áframhaldandi skipulagningu kynningarfunda. 

 

 

11. Framkvæmdir á skíðasvæðunum / málsnr. 1501005 

 

Fyrirliggjandi eru fundargerðir verkefnahóps vegna uppbyggingar og reksturs Skíðasvæða 

höfuðborgarsvæðisins dags. 6. júlí 2021, 14. júlí 2021, 6. ágúst 2021 og 24. ágúst 2021. 

Jafnframt er fyrirliggjandi skjal um hlutverk og ábyrgðarsvið einstakra aðila og helstu hagaðila 

auk þess sem gerð er grein fyrir fyrirhuguðum og yfirstandandi framkvæmdum og kostnaðar- 

og tímaáætlun vegna þeirra. 

 

Niðurstaða fundar: 

 

Lagt fram og kynnt. 

 

 

12. Umsókn um framlög til verkefna á sviði almenningssamgangna / málsnr 2108008 

 

Lagt fram til kynningar minnisblað Jóns Kjartans Ágústssonar svæðisskipulagsstjóra, Tillaga að 

umsókn vegna verkefnis á sviði almenningssamgangna, dags. 6. september 2021. 

 

Niðurstaða fundar: 

 

Lagt fram til kynningar. 

 

 

13. Sóknaráætlun 2020-24 / málsnr. 1906002 

 

Lögð fram fundargerð frá fundi svæðiskipulagsstjóra og framkvæmdastjóra SSH dags. 27. ágúst 

2021 um stöðu áhersluverkefna sóknaráætlunar fyrir árið 2021.  

 

Niðurstaða fundar: 

 

Lagt fram til kynningar. 

 

 

14. Sameiginleg vatnsvernd á höfðuðborgarsvæðinu / málsnr 1505001 

 

Lagðar fram til kynningar fundargerðir samráðshóps um vatnsvernd og vatnsnýtingu á 

höfuðborgarsvæðinu. 

 

Niðurstaða fundar: 

 

Lagt fram til kynningar. 
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15. Fjölsmiðjan / málsnr. 1501007 

 

Lagðar fram til kynningar: 

Ársskýrsla Fjölsmiðjunnar 2020. 

Fundargerð aðalfundar Fjölsmiðjunnar 24. júní 2021. 

Fundargerð stjórnarfundar, dags. 8. apríl 2021.  

Fundargerð stjórnarfundar, dags. 27. maí 2021.  

Fundargerð stjórnarfundar, dags. 19. ágúst 2021. 

 

Niðurstaða fundar: 

 

Lagt fram til kynningar. 

 

 

16. Fundargerð stýrihóps Stjórnarráðsins um byggðamál 

 

Lögð fram til kynningar: 

Fundargerð 72. fundar stýrihóps Stjórnarráðsins um byggðamál, dags. 15. júní 2021. 

 

Niðurstaða fundar: 

 

Lagt fram til kynningar. 

 

 

17. Sameiginlegur upplýsingafundur um meðhöndlun sorps / málsnr. 2109003 

 

Fyrirliggjandi er svohljóðandi bókun frá fundi bæjarstjórnar Kópavogs, hinn 24. ágúst 2021: 

 

Bæjarstjórn Kópavogs felur bæjarstjóra að leggja til við stjórn SSH að skipulagður verði 

sameiginlegur upplýsingafundur um framtíðarsýn er varðar meðhöndlun sorps á 

höfuðborgarsvæðinu í anda hringrásarhagkerfisins þar sem bæjarfulltrúum, borgarfulltrúum 

og sérfræðingum í málaflokknum verður boðið til þátttöku. 

 

Niðurstaða fundar: 

 

Framkvæmdastjóra er falin skipulagning og undirbúningur slíks fundar.  
 

 

18. Önnur mál 

 

18.1. Raka- og myglutilvik í fasteignum sveitarfélaganna 

 

Tillaga frá borgarstjóra Reykjavíkur um sameiginlega skoðun sveitarfélaganna á áætlunum 

vegna raka og/eða myglu í fasteignum þeirra. Taka þurfi saman upplýsingar og móta áætlanir 

um viðbrögð komi upp leki, raki og/eða mygla í fasteignum í eigu eða vörslum sveitarfélaganna, 

en æskilegt er að sveitarfélögin, sem búa öll yfir reynslu og þekkingu á þessu sviði, hafi samtal 

sín á milli varðandi það. Lagt er til að haldinn verði sameiginlegur fundur þar sem sveitarfélögin 

kynni sína reynslu og viðbrögð. Jafnframt þurfi að skoða aðkomu Landlæknis, Vinnueftirlits, 
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Mannvirkjastofnunar, Heilbrigðiseftirlits o.fl. eftirlitsaðila að slíkum málum, t.a.m. hvað 

varðar leiðbeiningar um viðbrögð og viðmið varðandi loftgæði innanhúss, raka og 

myglu, hreinsun og viðgerðir og viðbrögð þegar grunur er um heilsufarslegar afleiðingar 

því tengdar.   
 

Niðurstaða fundar:  

 

Framkvæmdastjóra falið að skoða málið. 

 

 

18.2 Drög að nýrri reglugerð um fráveitumál 

 

Fyrirspurn frá bæjarstjóra Hafnarfjarðar varðandi kostnaðarauka sem fyrirséð að sveitarfélögin 

verði fyrir vegna nýrra reglna um fráveitur.  

 

Niðurstaða fundar: 

 

Framkvæmdastjóra falið að leita upplýsinga um framangreint og senda stjórn.  

 

 

Fleira var ekki gert og fundi slitið kl. 13:50 

 

 


